معلومات عامة عن كال التصريحين
تصريحا؟
ماذا يحدث إذا فقدت
ً

ينة
ع

إذا فقدت التصريح الخاص بك أو تعرض للسرقة ،يجب عليك:
• اإلبالغ عن الفقدان أو السرقة في القسم والحصول على إيصال
بالحادث من الشرطة؛
• إخطار وحدة  PPPDوسوف نرسل إليك نموذجً ا للفقدان/السرقة؛

تصريح NY State

• إرسال تقرير حادث الشرطة والنموذج المكتمل للفقدان/السرقة إلى:

تابع...

أين أضع التصريح؟
قم بتعليق التصريح داخل مرآة الرؤية الخلفية لمركبتك المتوقفة .يجب
إزالة التصريح من مرآة الرؤية الخلفية عندما تكون المركبة قيد الحركة.

أين يمكنني ركن سيارتي بالتصريح؟
يسمح هذا التصريح للسائق ركن سيارته في األماكن المتاحة للجميع والتي
تحمل الرمز الدولي للوصول ما دام أن حامل التصريح يسافر في السيارة.
في  ،New York Cityهذه المساحات كلها خارج الشارع ،كما في:
مواقف السيارات لمراكز التسوق  /الموالت التجارية ،ومباني المكاتب /
الشقق ،والحرم الجامعي.

صالحا؟
ضا
ً
أين يكون التصريح أي ً
يعتبر هذا التصريح صالحً ا في جميع أنحاء  United Statesو
 Canadaلركن السيارات في جميع األماكن المخصصة لألشخاص ذوي
اإلعاقة.

أين يعتبر هذا التصريح غير صالح؟
هذا التصريح غير صالح للوقوف في الشوارع في أي مكان داخل المناطق
اإلدرارية الخمس لـلـ ( New York Cityراجع القسم السابق حول
تصريح  New York Cityللمزيد من المعلومات).

ما هي مدة صالحية تصريحي؟
تصريح  NY Stateصالح حتى تاريخ انتهاء الصالحية المطبوع على
التصريح لمدة تصل إلى خمس ( )5سنوات من تاريخ إصداره.

كيف يمكنني إعادة التقدم بطلب للحصول على تصريح؟
إلعادة التقدم بطلب للحصول على تصريح اإلعاقة في NYS ،يجب
تقديم طلب جديد للمعالجة .تتوفر الطلبات على موقعنا على nyc.
 gov/pppdinfoأو على موقع  NYS DMVتحت قسم النموذج
 MV.664.1على  .https://dmv.ny.gov/formsإذا لم يكن
لديك حق الوصول إلى جهاز كمبيوتر ،يمكنك االتصال على الرقم
 311للحصول على نموذج الطلب الورقي.

Lost/Stolen Permit
)NYC Department of Transportation (NYC DOT
30-30 Thomson St. 2nd Floor
Long Island City, NY 11101-3045
يرجى الحفاظ على تصريحك بتصريحك .هذه التصاريح ذات قيمة،
وتتعرض للسرقة أحيا ًنا .سيتم إصدار تصاریح بديلة فقط عن طريق
إدارة النقل في ).NYC (NYC DOT

تصاريح
وقوف السيارات

كيف يمكنني رفض استدعاء جائر؟
إذا تلقيت استدعا ًء لتصريح  NY Stateأو تصريح New York City
الخاص بك ،فأرسل االستدعاء األصلي أو إشعار االستدعاء ورقم
تصريحك إلى العنوان التالي:
The NYC Department of Finance
Advocacy Unit, 3rd Floor
66 John Street, NY, NY 10038

لألشخاص

ذوي

باإلضافة إلى ذلك ،إذا تلقيت استدعا ًء بشأن تصريح  NY Stateالخاص
بك ،وكنت تركن سيارتك في مساحة تم وضع عالمة الرمز الدولي
للوصول عليها ،يرجى إرسال رسالة إلى مدينة نيويورك لتفصيل الموقع
الدقيق لتلك المساحة.

اإلعاقة
()PPPD

كيف يمكنني الحصول على طلب تصريح وقوف سيارات
لألشخاص ذوي اإلعاقة في المدينة و/أو الوالية؟
قم بزيارة موقعنا على ،nyc.gov/pppdinfoأو يرجى االتصال على
الرقم  311أو زيارتنا في الموقع على العنوان التالي:
New Application Request
)NYC Department of Transportation (NYC DOT
Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City, NY 11101
عند زيارتنا ،يرجى مالحظة أن مدخلنا إلى المبنى يوجد على الجانب
الغربي من  ،30th Placeبالقرب من .47th Avenue
 TTYالهاتف النصي للصم أو ضعاف السمع ،اتصل على الرقم
 .212.504.4115تفضل بزيارة موقعنا عن طريق اإلنترنت:
nyc.gov/dot

مدينتك ،احتياجاتك ،رقمك.
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تصدر وحدة تصاريح وقوف السيارات لألشخاص ذوي اإلعاقة
( )PPPDالتابعة ل NYC Department of
 Transportationنوعين من تصاريح وقوف السيارات
لألشخاص ذوي اإلعاقة :تصريح ( NYC PPPDالفتة)
وتصريح ( NY Stateبطاقة تعليق).
متاح إصدارات مترجمة من هذه الوثيقة من خالل االتصال على الرقم 311
أو زيارة الموقع اإللكتروني:
nyc.gov/pppdinfo

كيف يبدو شكل التصريح؟

ما هي األماكن التي ال أستطيع ركن سيارتي فيها بهذا التصريح؟

تصريح وقوف السيارات لألشخاص ذوي اإلعاقة هو عبارة عن
الفتة مستطيلة.

	•المساحات المخصصة لسيارات اإلسعاف وعربات اإلسعاف.
	•مناطق عدم الوقوف ،أو مناطق عدم الوقوف الدائم ،أو مناطق عدم
الوقوف المخصصة أليام المدارس ،أو مناطق عدم الوقوف ذات
الساعات المحدودة أو مناطق التحميل للفنادق.
	•مواقف الحافالت ،أو مواقف سيارات األجرة ،أو مناطق اإلطفاء،
أو المداخل ،أو الممرات أو األرصفة.
	•في غضون  15قدمًا من صنبور اإلطفاء.
	•لالستخدام في وقوف السيارات بجانب سيارة أخرى في الشارع.
	•المساحات في حقول وقوف السيارات البلدية التابعة إلدارة NYC
 DOTوالمخصصة لحاملي تصاريح ركن السيارات الفصلية
المدفوعة.

تصريح NYC PPPD
من الذي ُيعد مؤهالً؟
إذا كنت من المقيمين أو من غير المقيمين في  Cityولديك إعاقة دائمة تعيق
الحركة بشكل بالغ وتتطلب استخدام سيارة خاصة لالنتقال ،فقد تكون
ً
مؤهل .يرجى مالحظة أن غير السائقين ،مثل األطفال ذوي اإلعاقة
المؤهلة ،قد يكونون مؤهلين أيضًا .لوحات المركبات التجارية أو اللوحات
الخاصة ببائعي السيارات أو اللوحات المدرجة لمركبة مستأجرة ال يمكن
إدراجها في هذا التصريح.

كيف يمكنني إكمال الطلب؟
يمكنك الحصول على طلب من الرابط اإللكتروني:
 .nyc.gov/pppdinfoيرجى قراءة واتباع التعليمات بعناية عند إكمال
الطلب .اطلب من الطبيب أن يمأل صفحة التاريخ الطبي مع إدراج الوثائق
الطبية الداعمة .قم بإرسال محتويات طلبك مع نسخة من رخصة القيادة أو
بطاقة الهوية لغير السائقين أو بطاقة هوية بلدية New York City
) (IDNYCونسخ من تسجيل السيارة الحالي إلى:
New Application Request-City Permit
)NYC Department of Transportation (NYC DOT
Parking Permits and Customer Service
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
Long Island City , NY 11101
ستقوم وحدة  PPPDبمراجعة طلبك للتحقق من االكتمال وإحالته إلى وحدة
الشهادات الطبية التابعة إلدارة الصحة والسالمة العقلية ( .)DOHMHلقد
قامت إدارة  DOHMHبمراجعة طلبك ومستنداتك الداعمة .إذا وافقت
إدارة  DOHMHعلى طلبك ،فإن وحدة  PPPDسوف تصدر تصريحً ا.
إذا تم رفض الطلب ،فسترسل لك وحدة  PPPDرسالة رفض وتشرح كيف
يمكنك الطعن على الرفض .قد تستغرق عملية الطلب بأكملها ما يصل إلى
 90يومًا.

أين أضع التصريح؟

اعرض التصريح في عرض كامل على جانب لوحة القيادة للسائق.

أين يمكنني ركن سيارتي بالتصريح؟
	•أي مساحة لوقوف السيارات مقننة (ركاب أو تجارية) بدون رسوم.
	•أي مساحة مكتوب عليها "ممنوع وقوف السيارات" بغض النظر عن
الساعات ،بما في ذلك لوائح تنظيف الشوارع.
	•أي مساحة مخصصة لالستخدام من قبل المركبات المرخص لها ،بما
في ذلك الدبلوماسيون ( )DPLأو صحافة نيويورك الصحافة ()NYP
أو أي وكالة حكومية.
	•في أي من المساحات المعنونة "ممنوع الوقوف باستثناء شاحنات
التحميل  /التفريغ" أو شاحنة التحميل فقط .يرجى قراءة هذه
العالمات بعناية ،حيث ال يجوز لحاملي التصاريح ركن السيارات إال
خالل األيام واألوقات التي يمكن أن تتوقف فيها الشاحنات .يرجى
أيضًا مالحظة أن منطقة وقوف السيارات Garment District
في الشوارع العابرة للمدينة في شوارع ,W. 35th – W. 41st
بين شوارع  6thو 8thغير مسموح بالركن فيها.
يجب عرض تصريح الوقوف هذا بحيث يكون مرئيًا من خالل الزجاج
األمامي.

صالحا؟
ما هي األماكن األخرى الذي ُيعد التصريح
ً
خال ًفا لتصريح الوالية الموصوف في هذا الكتيب ،يسمح لك تصريح المدينة
بالوقوف فقط في شوارع المدينة داخل األحياء الخمسة لـ .New York City

	•في المناطق التي تكون فيها ( NYPDشرطة نيويورك) و/أو أحد
ً
حاجزا ألماكن وقوف
مكاتب العمدة للسينما والمسرح واإلذاعة
سيارات محفوظة لتصوير فيلم أو بث تلفزيوني.
	•في الشوارع التي أغلقتها ( NYPDشرطة نيويورك) بسبب
المسيرات والمعارض في الشوارع واألحداث المماثلة.

كيف أجدد تصريحي؟
قبل شهرين تقريبًا من تاريخ انتهاء الصالحية المقرر ،سوف تتلقى إشعار
التجديد .ستتم مطالبتك بتقديم نسخ من رخصة القيادة الحالية أو رقم الهوية
لغير السائقين أو بطاقة هوية بلدية ) New York City (IDNYCونسخ
من تسجيل ( تسجيالت) المركبة الحالي الذي تريد إدراجه في تصريحك.
تحتاج فقط إلى تقديم الوثائق الطبية إذا تم تضمين نموذج إعادة التأهيل في
التجديد الخاص بك؛ وهذا يعني أنك مستحق إلعادة التقييم من قبل
 .DOHMHقد يكون المتقدمون الذين يحتاجون إلى إعادة التقييم مؤهلين
للحصول على تصريح مؤقت لمركبة واحدة أثناء عملية المراجعة.

ماذا لو كنت بحاجة إلى تغيير المركبات المدرجة في التصريح أو
استخدام سيارة مؤقتة (مثل سيارة اإليجار) بتصريحي؟
إذا كنت بحاجة إلى استخدام سيارة أخرى مؤقتة غير مدرجة في
تصريحك ،ولديك ثالث سيارات مدرجة أو أقل ،فيمكنك القيام بذلك عن
طريق زيارة  nyc.gov/pppdinfoوملء نموذج تغيير مركبة مؤقتة
( .)TVCيمكنك أيضًا طلب نموذج تغيير مركبة مؤقتة من خالل االتصال
بمركز خدمة العمالء على الرقم  718.433.3100بين الساعة 8:30
صباحً ا و 5مساءً .يعد نموذج طلب تغيير مركبة مؤقتة صالحً ا لمدة تصل
إلى  14يومًا .إذا كنت بحاجة إلى تغيير مركبة بشكل دائم في تصريحك،
فاتصل بمركز خدمة العمالء وطلب نموذج ( PVCتغيير المركبات
الدائمة).

تصريح NY State
لقد عينت  NY Stateوحدة  PPPDبوصفها الجهة المصدرة لتصاريح
ذوي اإلعاقة بالوالية لسكان األحياء الخمسة لـ .New York City

من الذي ُيعد مؤهالً؟
أنت مؤھل للحصول علی تصريح والیة نیویورك من وحدة  PPPDفقط
إذا کنت مصد ًقا من قبل طبیبك بأنك تعاني من إعاقة مؤقتة أو دائمة مما
یؤثر بشدة علی قدرتك علی المشي لمسافات طویلة.
وف ًقا لقانون المركبات والمرور في نيويورك ،القسم  ،404-aيجب:
	•أن يكون لديك استخدام محدود أو معدوم لساق واحدة أو كلتا
الساقين؛
	•أن يكون لديك ضعف عصبي عضلي يحد بشدة من التنقل؛
	•أن يكون لديك إعاقة جسدية أو عقلية أخرى تمنعك من االلتفاف
وتجعل استخدام وسائل النقل العام أمرً ا صعبًا؛ أو
	•أن يكون لديك ضعف في البصر يحد من قدرتك على القيادة.
يجب أن يتم تشخيص إصابتك باإلعاقة ووصفها من قبل طبيب مرخص
من ( NY Stateطبيب أو طبيب عظام) ،أو طبيب عالج األرجل (الذي
قد يصادق فقط على حالة تأهل تحت الكاحل) .يجب على طبيبك أن يذكر
ما إذا كانت حالتك دائمة أو مؤقتة في طبيعتها ،ويصف مدى تأثير الحالة
بشكل حاد ومنتظم على قدرتك على المشي.

كيف يمكنني التقدم لالشتراك في البرنامج؟
يرجى الرجوع إلى الجزء الخلفي من هذا الكتيب للتعرف على الطرق
المختلفة للحصول على طلب .اقرأ واتبع التعليمات بعناية وامأل الطلب
تمامًا.

ما هو شكل التصريح؟
تصريح وقوف السيارات الدائم في  NY Stateهو عبارة عن بطاقة
تعليق بالستيكية زرقاء ،كما أن التصريح المؤقت هو عبارة عن بطاقة
تعليق بالستيكية حمراء.
يعبر كالهما عن الرمز الدولي العالمي لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة.
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